รายงานการประชุมประจําเดือน ครั้ง ที่ 5/2556
สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
..........................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
1.นายเธียร
เธียรถาวร
2.นายอุดร
สิทธิพาที
3.นายสมโชค
ใหม่ชุม
4.นายทัศน์พล
กาญจโนภาส
5.นางธนณภัทร
ศรีระนํา
6.นางวาสนา
อนุสรณ์ประเสริฐ
7.นางสุนิสา
สุวรรณโน
8.นางภิญโญ
ภาชโน
9.นางธนธรณ์
แก้วเป็นทอง
10.นายแวอูเซ็ง
อาเก๊ะ
11.นางริสา
วัฒนะนุกูล
12.นายอนุช
จันทร์นุ่ม
13.นางสาวสุปราณี ประจิตร
14.นางอมรรัตน์
บําเรอ
15.นายสมนึก
สุขโอ
16.นางสุดารัตน์
รัตนโชติกานนท์
17.นางสาวนิศา
เหมือนวุ่น
18.นายปิยวัช
ผลสืบ
19.นายอาธิป
บูสา
20.นายนิอับดุลรอมัน ยีกาเดร์
21.นางภัทรภร
ณัฐศิษฎางกูร
22.นางสาวนูริดา เจ๊ะเต๊ะ

ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
(ประธาน)
รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยะลา
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรามัน
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอธารโต
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเบตง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอยะหา
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกาบัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอบันนังสตา
รก. ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกรงปินัง
ครู คศ.2 กศน. อําเภอบันนังสตา
หน.กลุ่มอํานวยการ
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา
หน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
หน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
งานศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนํา
งานงบประมาณและระดมทรัพยากร
งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
งานส่งเสริมเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา
งานงบประมาณและระดมทรัพยากร
งานธุรการ
(ผู้บันทึกรายงาน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
23.นางสาวอามีเน๊าะ ปูเต๊ะ
24.นางสาววรรัตน์ นิตยสุข
25.นางสาวธัญลักษณ์ บาซอ
26.นางสาวศิรินกรณ์ บุญเทียม

งานบริหารบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1.นางสาวศิริวรรณ ปิ่นชูทอง

งานประชาสัมพันธ์

ไปราชการ

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.30 น. นายเธี ย ร เธี ย รถาวร ผู้ อํ า นวยการ สํ า นั ก งาน กศน. จั ง หวั ด ยะลา
เป็นประธานการประชุมและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบวาระที่ ๑…

-2ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.๑ การประชุมผู้บริหาร กศน. จังหวัดทั่วประเทศ ที่ จ.ตราด วันที่ 8- 10 พฤษภาคม 2556
โดยท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา ได้นําเสนอ Best Practice และได้ร่วมในการแสดงร่วมกับ
สํานักงาน กศน. จังหวัดภาคใต้ ในชุดการแสดงดีเกฮูลู ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในที่ประชุมได้มีการ
ปรึกษาหารือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับนโยบายของท่าน
เลขาธิการ สํานักงาน กศน.
มติที่ประชุม รับทราบมอบหมายนายนิอับดุลรอมัน ยีกาเดร์ ปรับปรุงและจัดทํา Best Practice
สํานักงาน กศน. ยะลา ให้สมบูรณ์
1.๒. การอบรมผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2556 ณ สีดารีสอร์ท
จังหวัดนครนายก เรื่องการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการ
อบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.๓. การอบรมครู กศน. ที่ จ.กาญจนบุรี สํานักงาน กศน. ได้อนุมัติให้สถาบันการศึกษาและพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธรร่วมกับกลุ่มการเจ้าหน้าที่ ดําเนินการพัฒนาครู กศน. จํานวน 6 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556
สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 76 คน 6 รุ่น เข้ารับการอบรมรุ่นละ 13
คน ขอให้จัดครูสอนคนพิการและครูอาสา ปอเนาะ เข้ารับการอบรมด้วย และผู้ที่ผ่านการอบรมต้องไปรับ
วุฒิบัตร ในวันที่ 7 กันยายน 2556 ณ จังหวัดหนองคาย
มติที่ประชุม รับทราบมอบหมายงานบุคลากรดําเนินการ
1.4 การย้ายผู้บริหาร กศน. สํานักงาน กศน. ได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด
เป็นผู้พิจารณาการย้ายผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ และข้าราชการตามความเหมาะสม และให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา ไม่มีผู้ประสงค์ย้าย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การย้ า ยพนั ก งานราชการ สามารถย้ า ยภายในจั ง หวั ด ได้ โดยผู้ อํ า นวยการ กศน. จั ง หวั ด
เป็นผู้พิจารณา ในระดับอําเภอการย้ายระหว่างตําบล ให้ผู้อํานวยการ กศน. อํ าเภอพิ จารณาได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

/1.6 การสอบครูผู้ช่วย...

-31.6 การสอบครูผู้ช่วย
จะเปิดสอบในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
ให้ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอแจ้งบุคลากรในสังกัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ

โดยขึ้นบัญชี 1 ปี

1.7 กฐินพระราชทาน กศน. ประจําปี 2556 ภาคใต้เป็นเจ้าภาพ กําหนดจัดขึ้น ในวันที่ 25 ตุลาคม
2556 ณ วัดโคกสมานคุณ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 พรบ.การศึกษาตลอดชีวิต ในที่ประชุมผู้บริหาร ท่านเลขาธิการ กศน. ได้แจ้งร่างพรบ.การศึกษา
ตลอดชี วิ ต กศน. ผ่ า นการวิ จั ย แล้ ว โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขณะนี้ เ ข้ า สู่ ค ณะกรรมการกั่ น กรอง
คณะ ที่ 8 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอ 2 รูปแบบ แบบที่ 1 แบบเขตการศึกษา 13 เขต แบบที่ 2
สํานักงาน กศน.จังหวัด ขึ้นกับกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 การสอนหลักสูตรภาษาอาเซียนให้กับสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี
ต้องรอหนังสือสั่งการจากสํานักงาน กศน. และจะแจ้งไปยัง กศน.อําเภอในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ

ในการดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายงานและแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 3
ลําดับที่ 53 แก้ไขเป็น กศน.อําเภอบันนังสตา
หน้าที่ 2
กศน. อําเภอยะหา เพิ่มชื่อนางสาวฮูสนีดา จะบือรง ครูอาสา ปอเนาะ
มติทปี่ ระชุม แก้ไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
3.1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ประธานได้
มอบหมายให้ รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา สรุปรายงานการจัดอบรม ดังนี้
การอบรม ทั้ง 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 243 ราย ขาดการอบรมจํานวน 1 ราย คือ
นายสุรชาติ มณีรัตน์ พนักงานราชการ ครู ศรช. กศน.อําเภอกาบัง เนื่องจากป่วยเป็นไข้มาเลเรีย การจัดการ
อบรมดํ า เนิ น การเป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ย ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ถึ ง ดี ม าก กระบวนการจั ด อบรม
โดย ข้าราชการ กศน. อําเภอ เป็นวิทยากร กิจกรรมหลักมีการฟังคําบรรยายจากวิทยากร การฝึกปฏิบัติทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกสอน และทดสอบหลังอบรม ส่วนปัญหาอุปสรรค คือเรื่องระยะเวลาจัดอบรม
ค่อนข้างน้อย ซึ่งต้องดําเนินการหามาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม
มอบหมายรองผู้อํานวยการดําเนินการหามาตรการ สําหรับผู้ที่ขาดการอบรม และผู้ที่อบรม
ไม่ผ่านเกณฑ์
3.2. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษนักศึกษา กศน. (สุดยอด กศน.) ร่วมกิจกรรม
อีกครั้ง วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และ
ร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพมหานคร ชุดกองเชียร์
100 คน พร้อมป้ายไฟต่างๆ และให้ร่วมส่ง SMS เพื่อเชียร์ทีมแสดงสุดยอด กศน. ได้ตั้งแต่บัดนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.3. โครงการ...

-43.3. โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ โต๊ะเก้าอี้ที่ไหนมีแล้วไม่ต้องซื้อ อีก 2 เดือน คณะผู้นิเทศจะมา
นิเทศติดตามการดําเนินงาน ป้ายและชั้นวางหนังสือพิมพ์ส่วนกลางจะจัดสรรมาให้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน กศน.อําเภอ ได้สรุปจํานวนผู้สมัคร
เข้ารับการเทียบระดับ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. กศน.อ.เมืองยะลา 266 คน
๒. กศน.อ.รามัน
292 คน
๓. กศน.อ.ธารโต
106 คน
๔. กศน.อ.บันนังสตา 116 คน
๕. กศน.อ.เบตง
170 คน
๖. กศน.อ.กาบัง
44 คน
๗. กศน.อ.ยะหา
173 คน
๘. กศน.อ.กรงปินัง
65 คน
รวมจํานวนผู้สมัคร
1,232 คน
ทั้งนี้ให้รายงาน ไปยัง สํานักงาน กศน. โดยเร็วที่สุด เพื่อรับจัดสรรงบประมาณต่อไป และได้เสนอแนะ
การดําเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เข้ารับการเทียบระดับ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือก และทําคําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา โดยครู 1
คน รับผิดชอบ ผู้เข้ารับการเทียบระดับ จํานวน 25 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อํานวยการสถานศึกษา
3. จัดอบรมครูที่ปรึกษา ได้มอบหมายท่านรองผู้อํานวยการ และผู้รับผิดชอบ จัดอบรมครูที่ปรึกษา
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
4. หนังสือเรียนจะได้รับตามจํานวนผู้เข้ารับการเทียบระดับ ให้ดําเนินการแจกจ่ายให้ผู้เข้ารับเทียบ
ระดับก่อนสําหรับคู่มือสําหรับครูที่ปรึกษาสํานักงาน กศน. จังหวัดยะลาจะดําเนินการจัดสรรให้
5. การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนครู ที่ ป รึ ก ษา ในรอบแรกให้ เ บิ ก จ่ า ย ภายใน 4
เดื อ นแรก
ตามจํานวนผู้ลงทะเบียนที่สอบผ่าน 9 รายวิชา และรอบที่ 2 เบิกจ่าย ภายใน 8 เดือน ตามจํานวนผู้ลงทะเบียน
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
3.5 กศน.อินเตอร์ (English Program : EP) ตามนโยบายเลขาธิการ สํานักงาน กศน. ให้ดําเนินการ
รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมได้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.6 โครงการเพชรน้ําหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียน ขอให้พิจารณาผู้มีความประสงค์ศึกษาดูงานตาม
โครงการ ในเดือนตุลาคม จะมีการจัดอบรมก่อนศึกษาดูงาน 7 วัน สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลามีผู้สมัครเข้า
โครงการ จํานวน 1 ราย คือ นายแวอูเซ็ง อาเก๊ะ รก.ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกรงปินัง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

/3.7 โครงการ...

-53.7 โครงการมหกรรม กศน.ยะลา ปี 2556 กําหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2556
มอบหมายให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานคื อ กลุ่ ม งานการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และกลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการพั ฒ นา
จัดทําโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
3.8 โครงการมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ในระดับอําเภอได้ดําเนินการคัดเลือกแล้ว และกําหนด
คัดเลือกในระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 การแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556 ณ จังหวัดหนองคาย (วันที่ 6 เป็นพิธีเปิดงานฯ วันที่ 7 พิธีรับมอบวุฒิบัตร
ครู กศน.ที่ผ่านการอบรม และวันที่ 8 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ) สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลากําหนดเดินทาง
ร่วมงาน ในวันที่ 4 กันยายน และเดินทางกลับในวันที่ 10 กันยายน 2556
มติทปี่ ระชุม รับทราบและเตรียมความพร้อม
3.9 นโยบายกศน.จังหวัดยะลา 311 (3 ศูนย์ (๑.ศูนย์ภาษา ๒.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๓.ศูนย์เรียนรู้
เกษตรธรรมชาติ) 1 ชมรมผู้สูงอายุ 1 มุมอาเซียนศึกษา) เปลี่ยนเป็น (4 ศูนย์ (๑.ศูนย์ภาษา ๒ . ศู น ย์ ฝึ ก
อาชีพชุมชน ๓.ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 4. ศูนย์อาเซียนศึกษา และ 1 ชมรมผู้สูงอายุ) เนื่องจากนโยบาย
สํานักงาน กศน. ให้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จึงเปลี่ยน จาก มุมอาเซียนศึกษาเป็น ศูนย์อาเซียน
ศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงให้ กศน.อําเภอดําเนินการเปลี่ยนให้เป็นไปตามนโยบาย
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพือ่ ทราบและพิจารณา
4.1 การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2555 (เพิ่มเติม)
สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกไปยัง กศน. ภาคใต้ จํานวน 20 กิจกรรม
ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกในระดับภาค
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ประจําภาคเรียน ที่ 2/2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงาน กศน. ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,219,140 บาท ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,307,240 บาท โดยให้กศน.
อําเภอจัดกิจกรรมเน้นเรื่องปรับพื้นฐาน สอนเสริม กีฬา กิจกรรมสุดยอด กศน. การจัดงานมหกรรม กศน. ยะลา 2556
- ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,245,120 บาท จัดสรรให้ กศน.อําเภอลดลง
15% จากงบประมาณปีที่แล้ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4.3 กศน.อําเภอทั้ง 8 แห่ง สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
๑. กศน.อ.เมืองยะลา รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 70.19
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 64.02
/- โครงการ จชต....

-6- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 85.71
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 85.62
- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- โครงการผู้ ด้ อ ยโอกาสเด็ ก เร่ ร่ อ น ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน วั ด พุ ท ธภู มิ
จังหวัดยะลา และที่ชุมชนตลาดเก่ายะลา
- การรับนักศึกษาภาคปกติ ดําเนินการรับสมัคร กลุ่มเป้าหมาย 2,900 คน ขณะนี้ดําเนินการได้
2,700 คน
- นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เปิดหลักสูตรนวดฝาเท้ามีการต่อยอดเป็นนวดทั้งตัว หลักสูตร 120
ชั่วโมง หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หลักสูตรการทําอาหารขนมได้ดําเนินการจํานวน 2 รุ่น จัดทํากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจสามรารถนําไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองได้
* ประธานได้ชี้แจงการรายงานผลการดําเนินงาน ของ กศน. อําเภอ ให้รายงานตามหัวข้อต่อไปนี้
1. สรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ-ปัจจุบัน)
2. ผลการดําเนินงานประจําเดือนที่แล้ว
3. นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2. กศน.อําเภอรามัน รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 29
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 54.96
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 78.37
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 83.92
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 87.78
- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- กิจกรรม จบ ม.6 ใน 8 เดือน ดําเนินการรับสมัครเป็นไปตามเป้าหมาย
- กิจกรรมรับนักศึกษาภาคปกติ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครแล้ว
- โครงการบ้ า นหนั ง สิ อั จ ฉริ ย ะ ดํ า เนิ น การได้ 91 หมู่ บ้ า น มี ก ารอบรมชี้ แ จงบทบาทหน้ า ที่ ข อง
อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3. กศน.อําเภอเบตง รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 60.34
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 79.52
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 85.01
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 85.76
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 87.15
/- ผลการดําเนินงาน...

-7- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน ดําเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
- กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและมอบวุ ฒิ บั ตร มี น ายอํ า เภอเบตงเป็ น ประธาน โดยเชิ ญ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และหัวหน้าส่วนร่วมงาน
- กิจกรรมอําเภอยิ้ม ได้ร่วมกิจกรรมทุกเดือน
- นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เปิดหลักสูตรการทํากาแฟ อยู่ในขั้นตอนการวิจัยคุณภาพกาแฟ
- ชมรมผู้สูงอายุ ได้ร่วมงานวันสงกรานต์ในวันกตัญญู
- ศูนย์เกษตรธรรมชาติ ดําเนินการในขั้นตอนของเรื่องการปลูกข้าว จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรให้ความรู้
- ศูนย์ภาษา (ศูนย์อาเซียนศึกษา) เปิดสอนภาษาจีน มีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4. กศน.อําเภอยะหา รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 77.80
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 79.92
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 88.54
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 91.71
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 90.36
- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน ดําเนินกิจกรรมได้เกินเป้าหมายที่วางไว้
- โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดประชุมชี้แจงอาสาสมัครฯ
- โครงการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ดําเนินการจัดกิจกรรมที่
ห้องสมุดประชาชน และ กศน.อําเภอยะหา โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้
- โครงการภาษาสันติสุข (ศูนย์ภาษา ไทย มลายูกลาง มลายูถิ่น) จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน ทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กําหนดจัดปฐมนิเทศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
- โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ดําเนินการจัดกิจกรรม 3 รุ่น
- นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
- ศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน เปิดหลักสูตรการทําขนมไทยเป้าหมาย 20 คน
- ชมรมผู้สูงอายุ ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ ตําบลตาชี อําเภอยะหา
- ศูนย์ภาษา ไทย มลายูกลาง มลายูถิ่น จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
5. กศน.อ.บันนังสตา รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 55.87
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 66.22
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 61.51
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 84.88
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 79.27

/- ผลการ...

-8- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- จัดการเรียนการสอนภาษาในระดับอําเภอ
- กิจกรรมเข้าค่าย ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ดําเนินการจัดกิจกรรมแล้ว
- โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ดําเนินการเยี่ยมศูนย์ ฯ ต่อไป
- โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน ทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- การเทียบระดับ ได้ จํานวน 6 คน
- นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
- ศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน เปิดหลักสูตรการทําดอกไม้จากผ้าใยบัว
- ศูนย์ภาษา ดําเนินการสอนภาษาอังกฤษ
- ศูนย์อาเซียน ดําเนินกิจกรรมสอนภาษาวันละคํา
- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ จัดทําปุ๋ยหมัก และการปลูกข้าวโพด
- ชมรมผู้สูงอายุ ดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เชิญวิทยากรให้ความรู้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
6. กศน.อําเภอธารโต รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 46.99
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 96.41
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 78.51
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 99.21
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 79.26
- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ดําเนินการจัดกิจกรรมในรุ่นที่ 2
- โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดประชุมอาสาสมัครฯ มอบหนังสือ กระเป๋าหนังสือ ประจําบ้านหนังสือฯ
- โครงการส่งเสริมการเรียนรูส้ ถาบันปอเนาะ ดําเนินการไปแล้ว
- การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
- โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน ดําเนินการได้เกินเป้าหมายที่วางไว้
- นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
- โครงการส่งเสริมภาษาสันติสุข (ศูนย์ภาษา ไทย มลายูกลาง มลายูถิ่น) สอนภาษาอังกฤษ ดําเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
- ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ และจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ชมรมผู้สูงอายุ ดําเนินการจัดตั้งชมรม และจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดําเนินการที่ กศน.ตําบลแม่หวาด หลักสูตรการนวดแผนโบราณ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
/7. กศน.อําเภอกาบัง...

-97. กศน.อําเภอกาบัง รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 49.14
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 81.15
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 45.26
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 90.08
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 69.32
- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- โครงการส่งเสริมการเรียนรูห้ นังสือไทย กลุ่มเป้าหมาย 30 คน กําลังดําเนินการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 3
- โครงการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้สู่สถาบันปอเนาะ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ได้ 105 คน
- โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน เป้าหมาย 36 คน ดําเนินการได้ 44 คน
- นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดําเนินการจัดกิจกรรมรุ่น 3 การปลูกผักปลอดสารพิษ
- ศูนย์ภาษา กศน. อําเภอ ดําเนินการสอนรุ่นที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการปลูกข้าวโพด
- มุมอาเซียน มีการจัดมุมอาเซียนที่ห้องสมุดประชาชน อ.กาบัง
- ชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งชมรม จัดทําทําเนียบ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
8. กศน.อําเภอกรงปินัง รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 70.84
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 58.42
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 54.42
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 75.45
- ผลการดําเนินงานประจําเดือน
- ภาษาสันติสุข ดําเนินการในรุ่นที่ 3 การสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
- การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ อยู่ในระหว่างการพัฒนาศูนย์ฯ จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
- โครงการจบ ม. 6 ใน 8 เดือน ทําได้ 65 คน มีการประชาสัมพันธ์และการออกพื้นที่รับสมัครตาม
หมู่บ้าน
- โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ได้จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ
- นโยบายสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา (4 ศูนย์ 1 ชมรม)
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ใช้ศูนย์บูรณาการร่วมกับศูนย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งได้ดําเนินการจัดกิจกรรมแล้ว
- ศูนย์ภาษา ด้านหลังห้องสมุดอําเภอ กลุ่มเป้าหมายเสนอให้จัดหนังสือภาษามลายู
/- ศูนย์อาเซียน...

-10- ศูนย์อาเซียนศึกษา ดําเนินการจัดสื่อ และพัฒนาร่วมกับศูนย์ภาษาอําเภอ
- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างจัดทําป้ายนิทรรศการ
- ชมรมผู้สูงอายุ ดําเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนา และได้จัดทําแผ่นพับการดูแลสุขภาพ อาหาร
โภชนาการ เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้สูงอายุ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
* รองผู้อํานวยการ ได้สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของ กศน.อําเภอ ดังนี้
อันดับ 1
กศน. อําเภอยะหา 90 เปอร์เซนต์
อันดับ 2
กศน.อําเภอเมือง 87.28 เปอร์เซนต์
อันดับ 3
กศน.อําเภอเบตง 87.15 เปอร์เซนต์
ผลการการเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาส ที่ 3 เฉลี่ย 70-80 เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายเกินเป้าหมาย
แต่ในบางกิจกรรม เช่น ภาษา ในงบจชต. ทักษะชีวิต เกษตรธรรมชาติ พัฒนาสังคมและชุมชน ขอให้ กศน.
อําเภอเร่งดําเนินการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4.4 การจัดประชุมประจําเดือนสัญจรในครั้งต่อไป ได้กาํ หนดดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2556
กศน.อําเภอธารโต
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2556
กศน.อําเภอบันนังสตา
ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556
กศน.อําเภอกาบัง
ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2556
กศน.อําเภอกรงปินัง
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2556
กศน.อําเภอรามัน
ครั้งที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2556
กศน.อําเภอยะหา
ครั้งที่ 7 เดือนธันวาคม 2556
กศน.อําเภอเบตง
ครั้งที่ 8 เดือนมกราคม 2557
กศน.อําเภอเมืองยะลา
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4.5 สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา ทัง้ 7 กลุ่มงาน มีเรือ่ งแจ้งทีป่ ระชุม ดังนี้
4.5.1 กลุ่มอํานวยการ
- นายอนุช จันทร์นุ่ม หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ ได้ชี้แจงลําดับขั้นตอนการดําเนินการรับ
หนังสือ (หนังสือขออนุมัติเบิกเงินต่างๆ) และซักซ้อมความเข้าใจในการแยกประเภทวัสดุ ขอให้ กศน.อําเภอ
ศึกษาจากคู่มือให้มีความถูกต้อง
- นายอาธิป บูสา แจ้งการจัดทําวารสาร กศน.ยะลา ฉบับปฐมฤกษ์กําหนด ในวันที่
10 มิถุนายน 2556
4.5.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
- นางสาวสุปราณี ประจิตร หัวหน้ากลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ซักซ้อมความเข้าใจใน
การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ กศน. อําเภอ ระบุกิจกรรมให้ชัดเจน
- นายอาธิป บูสา งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน แจ้งการส่งสรุปผลการดําเนินงาน ขอให้
กศน.อําเภอจัดส่งข้อมูลในระบบ E-Office เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
/4.5.3 กลุ่มส่งเสริม…

-114.5.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
- นายนิอับดุลรอมัน ยีกาเดร์ งานส่งเสริมเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา แจ้งให้จัดทํา
ประวัติข้อมูลผู้เข้ารับการเทียบระดับ โครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือนในรูปแบบ excel
มติทปี่ ระชุม รับทราบและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
4.5.4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
- นายสมนึก สุขโอ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย แจ้งการจัดมหกรรมวิชาการ
5 จังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 ณ สํานักงานศึกษาธิการภาคที่ 12 เสนอให้ทํา
หนังสือแจ้งไปยังประธานกลุ่มศูนย์ทราบเพื่อปรึกษาหารือในการดําเนินงานต่อไป
- การร่วมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2556 ในปี 2555
สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา ไม่ได้เข้าร่วม และในปี 2556 ยังไม่มีหนังสือแจ้งเข้ามา
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยะลาแจ้งเพิ่มเติมเนื่องจาก ปีที่แล้ว สํานักงาน กศน.จังหวัด
ยะลา ตอบรับล้าช้าจึงทําให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้แจ้งเรื่องอื่นๆ ดังนี้
1. การมอบของบริจาคเข้าร้านนาวากาชาด ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา จะนําไปมอบในภายหลัง
2. การร่วมพิธีเปิดและพิธีแห่ขบวนในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา
ประจําปี 2556 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 โดยที่ว่าการอําเภอเมืองยะลาขอนักศึกษาของ กศน.อําเภอ
เมืองยะลา ร่วมงานแห่ขบวนฯ จํานวน 100 คน
3. การร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา
ไม่มีรายชื่อ สามารถร่วมงานได้ ณ วัดพุทธภูมิยะลา
4. ศอ.บต. ขอใช้สถานที่ (อาคาร 9) ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม 2556
ในการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. พิธีมอบถุงพระราชทาน นักศึกษารุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนพระดาบส โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องค์มนตรี เป็นประธานในพิธี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.5.4 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- นายปิยวัช ผลสืบ แจ้งเปลีย่ นแปลงการอบรมผู้ประเมินโดยต้นสังกัด ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 ผู้มีประสบการณ์และเคยผ่านการอบรม จากเดิม วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เลื่อนเป็นวันที่ 24
มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้ารับการอบรม
คือรองอุดร สิทธิพาที และผอ.สมโชค ใหม่ชุม
หลักสูตรที่ 2 ผู้ไม่มีประสบการณ์ จากเดิม วันที่ 18-21 มิถุนายน 2556 เลื่อนเป็น วันที่ 25-28 มิถุนายน
2556 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้ารับการอบรม คือ ผอ.ธนธรณ์ แก้วเป็นทอง
และ ผอ.สุนิสา สุวรรโณ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.5.6 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
4.5.7 กลุ่มตรวจสอบภายใน

-ไม่มีเรื่องแจ้งในทีป่ ระชุม-

-ไม่มีเรื่องแจ้งในทีป่ ระชุม/ระเบียบวาระที่ ๕…
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